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П Р О Т О К О Л 
 

София, 07.01.2021 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно заявление от „Правецгаз 1” АД за 

утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, 

цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към 

газоразпределителните мрежи на територията на община Правец, за регулаторен 

период 2021 – 2025 г. 

 

Днес, 07.01.2021 г. от 10:10 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията в състав 

„Енергетика“,  ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 

 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар 

Росица Тоткова (без право на глас).  

 

На заседанието присъстваха А. Иванова -  директор на дирекция „Природен газ“ и 

експерти на КЕВР. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР 

по Протокол № 280/23.12.2020 г., т. 3, за участие в общественото обсъждане на проект на 

решение относно заявление от „Правецгаз 1” АД за утвърждаване на цени за пренос на 

природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени 

за присъединяване към газоразпределителните мрежи на територията на община Правец, 

за регулаторен период 2021 – 2025 г. са поканени - държавни органи, браншови 

организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители. 

 

Проектът на решение относно заявление от „Правецгаз 1” АД за утвърждаване на 

цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с 

природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителните мрежи на територията 

на община Правец, за регулаторен период 2021 – 2025 г. е изготвен от работна група в 

състав: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, Хриси 

Йорданова, Александра Димитрова, Ренета Николова, Рада Башлиева. 

 

На основание чл. 6а, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и 

за преодоляване на последиците, решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 

8, Комисията за енергийно и водно регулиране ограничава движението на хора и 

социалните контакти в сградата на регулатора и приоритетно въвежда дистанционно 

предоставяне на административни услуги и консултации за гражданите. 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила 

заинтересованите страни по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката за 

дистанционно участие в общественото обсъждане чрез писмени въпроси и изказвания 

(изпращани на имейл на служител на Комисията до 16.00 часа на 6.01.2021г.) и чрез 
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програмата за съобщения Skype, за което е необходимо да се заяви участие в срок до 16:00 

часа на 06.01.2021 г. 

 

 С писмо на КЕВР с изх. № Е-04-04-36/23.12.2020 г. като заинтересовани лица за 

дистанционно участие са поканени: Омбудсман на Република България, Федерация на 

потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни 

потребители“, Гражданско движение „ДНЕС“, Община Правец и „Правецгаз 1” АД. 

 

Заявил участие в общественото обсъждане чрез програмата за съобщения Skype е: 

 

 г-н Васил Василев – изпълнителен директор на „Правецгаз 1” АД.  

 

Омбудсман на Република България, Федерация на потребителите в България, 

Българска национална асоциация „Активни потребители“, Гражданско движение „ДНЕС“ 

и Община Правец не са заявили дистанционно участие в обществено обсъждане. 

  

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В съответствие с процедурата на обществените обсъждания, Комисията, освен че 

всеки както юридическо лице, така и физическо може да пожелае и да вземе участие в 

общественото обсъждане, но специално бяха поканени: Омбудсман на Република 

България, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация 

„Активни потребители“, Гражданско движение „ДНЕС“ и Община Правец. По 

задължение в общественото обсъждане, разбира се, взима участие и самото дружество 

„Правецгаз 1” АД, представено от г-н Васил Василев, който е изпълнителен директор на 

дружеството. Никой от поканените институции и организации не се отзова на нашата 

покана, няма заявление за участие в общественото обсъждане, от друга страна г-н Василев 

направи едно пространно изказване по време на откритото заседание. Все пак се обръщам 

към него. Г-н Василев има ли нещо да добавите към това, което казахте? 

 

Васил Василев - изпълнителен директор на „Правецгаз 1” АД: 

Не. Друго няма какво да добавя, което исках да кажа, аз го казах. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да, благодаря Ви! Наистина бяхте изчерпателен. Колеги, обръщам се към 

работната група, има ли някакви нови данни, факти и обстоятелства, които да наложат, да 

бъдат отразени по съответния начин в последващия документ, който ще изготвим за 

приемане на закрито заседание - решение? 

 

А. Иванова: 

Не са настъпили нови факти и обстоятелства след разглеждане на доклада на 

закритото заседание. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Иванова. Обръщам се към моите колеги от Комисията. Има ли 

желание за въпроси към г-н Василев или изказвания? Не виждам. При това положение, за 

протокола съм длъжен отново да съобщя, че  закритото заседание, на което Комисията ще 

произнесе с решение относно заявление на „Правецгаз 1” АД за утвърждаване на цените 

за регулаторния период 2021 – 2025 г., ще се проведе на 27.01.2021 г. Това е защото 

съществува изискуем двуседмичен срок, в който всеки, който би желал и има отношение 

към заявлението, както и към материалите, които ние изготвяме, може да подаде своето 

становище, считано от днес до 21 януари. Колеги, преминаваме към приключване на 
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заседанието. Не виждам желание за изказване или въпроси. Г-н Василев, искрено Ви 

благодаря за вашето участие. Желая Ви, от името на Комисията, хубав и успешен ден. 

 

Васил Василев - изпълнителен директор на „Правецгаз 1” АД: 

Много благодаря и аз. Бъдете здрави и много ползотворна Нова година. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря на Вас и на ръководеното от Вас дружество, пожелаваме същото. 

Колеги, закривам и второто за деня заседание, общественото обсъждане, което 

проведохме по проекта на решение относно заявлението на „Правецгаз 1” АД. 

 

Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-04-04-36/23.12.2020 г. - покана до заинтересованите 

лица относно проект на решение по заявление от „Правецгаз 1” АД за утвърждаване на 

цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с 

природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителните мрежи на територията 

на община Правец, за регулаторен период 2021 – 2025 г. 

  

      
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (Г. Добрев) 

 

................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

................................................. 

 (В. Владимиров) 

 

................................................. 

 (Г. Златев) 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

 

Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 
 


